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SMLOUVA o poskytování sluŽeb v odpadovém hospodářství č
uzavřená mezi
1.
Marius Pedersen a.s.
Zastoupená:
Se šidlem:
Provozovna:
Tel,/fax:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu.:
Registrace:

- oblastním manažerem
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Chebská 737, Mariánské Lázně 353 01
42194920

je plátcem DPH

Krajský soud v Hradci Králové oádi| B,

(dále jen ,,poskytovatel")
a

2.
čr - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zastoupená:
plk. Ing. Václavem Klemákem - ředitelem HZS Karlovarského kraje
Se sídlem:
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
lČ:
70883611
Bankovní spojení:
čnb Plzeň
Číslo účtu:
1247881/0700
Adresa pro doručování:
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
(dále jen ,,zákazník")
v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,obchodní zákoník") a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3. DOHODA O PŘEDMĚTU SLUŽEB:
3.1. Předmětem smlouvy je pravidelný odvoz a využití odpadních obalů (kat. č. 15 01 01 - papírové a
lepenkové obaly, 15 01 02 - plastové obaly, 15 01 05 kompozitní obaly, 15 01 07 - skleněné obaly, dle vyhl,
MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a tříděných složek odpadů (odpady z domácnosti a podobné
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadu kat. č, 20 01 01 - papír a lepenka, 20 01 02 - sklo, 20 01
39 - plasty, dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb,, katalog odpadů - dále jen tříděného odpadu), jejichž původcem je
zákazník ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a který je prováděný pro zákazníka od objektů, které vlastní, nebo ke kterým vykonává
právo hospodaření, nebo je spravuje. Odpad bude odvezen do zařízení vhodných k jeho využití, úpravě, nebo
zneškodnění.
3,1.1, Poskytovatel prohlašuje a ujišťuje zákazníka, že má a po celou dobu plněni smlouvy bude mít veškerá
platná a účinná oprávnění, povolení, souhlasy, koncesní listiny, žIvnostenské listy aj., potřebné k poskytování
všech služeb vyplývajících z této smlouvy.
3.1.2. Za účelem plnění předmětu smlouvy umístí poskytovatel po dohodě se zákazníkem na sběrná inÍsta
plastové odpadové nádoby. Tyto nádoby zůstávají ve vlastnictví poskytovatele.
3.1.3. Odvoz odpadu výrazně odlišného složení a vlastností (např. stavební suť', zemina, horký popel, odpad
ze zeleně, nebezpečné odpady, neskladný a objemný odpad, kapaliny a další odpady, které je původce
podle ustanoveni zákona povinen třídit ) není součástí této smlouvy.
3.2. Rozsah a místo plnění poskytovaných služeb:HzS - stanice M. Lázně, U PIly 852/38, 353 30 Mariánské Lázně
Specifikace služeb je uvedena v příloze Č,1 - Přehled služeb l Ceník služeb
4. DOHODA O CENĚ SLUŽBY.
4.1. Cena za poskytované služby se stanovuje dohodou (smluvní cena) a je specifikována v příloze Č,1 této
smlouvy, která je její nedílnou součásti, s platností pro kalendářní rok, v němž byla smlouva uzavřena. Na
následující roky se ceny s p|atností od 1. 1. příslušného roku automaticky navyšují o výši průměrné roční miry
inflace v České republice, pro jejíž stanoveni je rozhodujĹcÍ sdělení Českého statistického úřadu. V závislosti na
tomto sdělení oznámí poskytovatel zákazníkovi výši ceny poskytovaných služeb k 31. 3. přís|ušného roku a
vyfakturuje doplatek za uplynulé tněsíce tohoto roku s termínem splatnosti 21 kalendářních dnů od doručení
faktury zákazníkovi,
4.2. Dojde-li ke zvýšení jednotlivých nákladů, např. v důsledku změn legislativy nebo na základě požadavků
orgánů státní správy nad úroveň průměrné roční míry inflace, je poskytovatel oprávněn k odpovÍdajÍcÍmu
zvýšení cen poskytovaných služeb. V tomto případě musí zákazníkovi oznámit zvýšeni ceny v předstihu
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nejméně 30 kalendářních dnů. Nebude-li zákazník s tímto zvýšením ceny souhlasit, je poskytovatel oprávněn k
okamžitému odstoupeni od smlouvy.
4.3. Smluvně dohodnutá částka bude fakturována na základě dohody obou stran měsíčně, čtvrtletně, pololetně
nebo ročně a je splatná do 21 dnů od vystavení faktury poskytovatelem. Období fakturace je uvedeno v příloze
č. 1 této smlouvy.
4.4.
Poskytování služeb v průběhu období, na které je sjednána dňčí úhrada přibhou této smlouvy, je dilčhn
plněním, které se považuje za uskutečněné prvním dnem sjednaného období. Smluvně dohodnutá částka je
splatná na počátku sjednaného období na základě zaslání dokladu. Překročení lhůty splatnosti o vÍce než 14
dnů od data splatnosti uvedeného na dokladu, dle předchozí věty je důvodem k přerušení služeb dohodnutých
v této smlouvě.
4,5. Celkové plněni, které je uskutečňováno formou dílčích plnění, je považováno za uskutečněné ročním
rozsahem poskytnutých služeb, tj. svozein nádob o četnosti a objemý dle přílohy Č.1 této smlouvy.
5. DOHODA O DODACÍCH PODMÍNKÁCH:
5.1, Poskytovatel přenechává zákazníkovi do dočasného užÍváni a bezplatně dále specifikované sběrné
nádoby. Zákazník sběrné nádoby do dočasného užívání přebírá.
5.2. Druhy sběrných nádob: specifikace o typech a počtech odpadových nádob je uvedena v příloze Č.1 této
sln|ouvy.

6, OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZAVAZOVAT JEDNÁNÍM SMLUVNÍ STRANY:
Za zákazníka:
Za poskytovatele:
Přílohy smlouvy:

Příloha Č.1 - Přehled služeb l Ceník služeb

7. SMLUVNÍ UjEDNÁNÍ:
7.1. Poskytovatel se zavazuje v případě výpadku odvozu z příčin na své straně provést náhradní odvoz
nejpozději do dvou pracovních dnů.
7.2. Zákazník je povinen přistavit odpadové nádoby v den svozu na dohodnuté stanoviště, kterým je místo
přístupné svozové technice, nebo v případě dohody s poskytovatelem jinak umožnit přistup zaměstnancům
poskytovatele k odpadovým nádobám při odvozu odpadu. V případě porušení této povinnosti ze strany
zákazníka se má za to, že poskytovatel svou povinnost odvozu, vyp|ývajÍcÍ pro něho z této smlouvy, splnil a má
právo fakturovat.
7.3. Zákazník se zavazuje, že při pravidelném odvozu v dohodnutém rozsahu se nebude hromadit nadbytečný
odpad okolo sběrných nádob, Při opakovaných závadách tohoto druhu se zákazník zavazuje, že na vyzvání
poskytovatele si neprodleně přiobjedná odpadové nádoby nebo zvýšení četnosti odvozu. Přitom přihlédne
k doporučení poskytovatele.
7.4. Zákazník se zavazuje, že bude o propůjčené nádoby řádně pečovat. V případě jejich ztráty nebo
znehodnocení vzniklém vinou zákazníka, kdy toto zaviněni musí být poskytovatelem řádně prokázáno, nahradí
poskytovateli způsobenou škodu.
7.5. Zákazník se zavazuje neprodleně ohlásit všechny změny týkající se plnění této smlouvy (např. adresa,
umístění nádoby, telefon, odpovědná osoba apod.).
7.6. Poskytovatel se zavazuje vracet při odvozu sběrné nádoby na dohodnuté stanoviště.
7,7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vystaveni daňového dobropisu poskytovatelem v souladu s § 42
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), bude dobropisovaná
částka zákazníku poukázána bezhotovostně až na základě obdržení potvrzení o doručení v souladu s § 42
odst 4 zákona o DPH. Za potvrzeni o doručení se považuje zákazníkem potvrzená poštovni dodejka nebo
kopie dobropisu s datem převzetí zákazníkem, podpisem odpovědné osoby zákazníka, popř. s razítkem.
8, DOBA PLATNOSTI SMLOUVY:
8,1, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. výpovědní lhůta počíná plynout od
prvního dne měsíce následujícího po písemném doručeni výpovědi druhé smluvní straně.
8.2. Smluvní vztah lze ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, zejména v případě, kdy dojde
k ukončeni činnosti zákazníka v objektu, k nětnuž jsou nádoby přistaveny.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
9.1. Vztahy touto smlouvou neupravené a z této smlouvy vyp|ývající se řidl právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, potvrzené vlastnoručními podpisy
oprávněných zástupců obou stran.
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9.3. Poskytovatel je oprávněn pro zajištění služeb uvedených v této smlouvě využít odborné subdodavatele,
přičemž ručí za práce provedené tímto subdodavatelem a taktéž za případné škody jím způsobené. Náklady
takto vynaložené jdou plně k tíži poskytovatele.
9.4.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží zákazník, jedno poskytovatel a
nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami s účinností od 1.1.2010.

V Mariánských Lázních dne 31,12.2009

V Karlových Varech dne 31.12.2009

t
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Přiloha č. 1

Přehled služeb, poskytnutých nádob
a.

Rozsah poskytovaných služeb - svoz odpadů

Stanoviště
Mariánské Lázně, U Pily 852

B.

Typ nádoby

Ks

240

1

od

do

Četnost
vývozu
1x14

1.1.2010

Kód odpadu
150102

Přehled nádob přenechaných do dočasného užíváni

Kat. člslo

Název odpadu

150102

Plastové obaly

Typ nádoby
240

MJ
1 ks

Cena za MJ
1.516,-

Ceník
1. Ceny za svoz (přepravu), sběr a odstraněni nebo využiti směsného komunálnIho odpadu a vytříděných složek
komunálního odpadu, včetně úplaty za dočasné přenechání sběrných nádob - je-li požadováno ,
Odpad

Název odpadu

Typ nádoby

150102

Plastové obaly

240

Interval

MJ

1x14

ks

Cena za
Mj/rok
1 430,00

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši podle platných předpisů.

Platnost ceníku od: 1. 1. 2010

v Mariánských Lázních dne

31.12.2009

Podp
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Období fakturace
lx za čtvrtletí ))

